Gjøra 25/5 2021
Høringssvar til Sunndal kommune, angående barnehage – og skolebruksplan 2021.
GBU, Gjøra Bygdeutvikling er en felles organisasjon (paraplyorganisasjon) for alle lag og
organisasjoner i øvre Sunndal

GBU ønsker å komme med et høringssvar angående planlagte endinger i forbindelse med
skolebruksplanen.
Det er kommet mange forslag til endringer fra kommunen, deriblant endringer av
nåværende struktur ved Gjøra Oppvekstsenter.
GBU ønsker å belyse noen av de konsekvensene dette vil ha for bygdesamfunnet i øvre
Sunndal.
I 2014 mottok Gjøra «Bygdeutviklingsprisen». «Gjøra! Beste bygd å bo i 2020»
3 av de viktigste elementene i dette arbeidet var å opprette arbeidsplasser, bevare skole og
barnehage samt bevare nærbutikk.
Disse tre tingene har Gjøra klart å få til.
I dag er det etablert næringsvirksomhet som drives av foreldre med små barn, med
tilhørighet til barnehage, skole og landbruk.
Det har de siste årene vært en betydelig satsning angående landbruk,
entreprenørvirksomhet og butikkdrift.
Det er også gjort investeringer angående turisme på Gjøra.
Det er flere familier som ønsker å satse på landbruk i øvre del av Sunndal, men som pga.
frykt for nedleggelse av Gjøra Oppvekstsenter, gjør at enkelte ikke ønsker/tør å satse på
dette, eller ikke ønsker å flytte til bygda.
Sunndal kommune skriver i sin kommuneplan at landbruksnæringa er bærebjelken i bygdene
i kommunen. Landbruket produserer mat og trevirke og har betydning for kulturlandskap,
bosetting, sysselsetting og næringsutvikling i bygdene.
Fylkesmannen har sagt at det skal være en omfattende satsing på UKL (utvalgte
kulturlandskap).
Ved nedleggelse av Gjøra Oppvekstsenter vil det få store konsekvenser for lag og foreninger
på Gjøra, bl. annet for Driva IL, 4 H og Gjøra Vel, med tanke på bruk av skole og nærområdet
rundt skolen.
GBU er bekymret for at konsekvensene vil være særdeles negativ for samfunnsutviklingen på
Gjøra og vi vil sterkt fraråde nedlegging av oppvekstsenteret på Gjøra.
Ved vennlig hilsen
GBU

